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8
Grade - VIII (8th)

امجعت  :متشہ)(VIII
امشر

ابتمدل یمیلعت وصنمہب براےئ سال  21امہ :اتسگ

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ /ہتفہ

ااستکیب رسرگیم

ومضمن :امسجین میلعت
صخشت /دقر امیپیئ

ربمن
01

اتسگ الہپ

باب ربمن 1۔رظنبایت

ااتسد یک رامنہیئ ںیم دتریسی اتک ب ںیم وموجد امسجین میلعت ےک وفادئ وک اھجمس۔یقشم

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دںی اس ےک دعب

ہتفہ

امسجین میلعتےک وفادئ

احفصب ںیم دےیئ ےئگ ۔دنمر ہج دلیرسرگویمن وک وپرا رکبا ۔

وجاباب ےک احفصب یک صخشت رک ےک ےنھکیس ےک

1۔یقشم احفصب ںیم امسجین میلعتےس وہےن واےل افدئے یک رہفست ایتر رکںی ۔
ک
2۔ ھالروین ےک اصتوری عمج رکبا اور ان ےک بام اور لیھک وک درج رکبا ۔

لمع اک راکیرد رکںی ۔
)ااستکب وک درج رکںی با راکیرد رکںی(

باب ) 1یلمع(

دنمرہج دلی دےئ ےئگ کنل اک اامعتسل رکےت وہ ےئ وایل باللیھک ےک اہمرب اک

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک اس ےک دعب

وایل بال

وبذوی اشمدہہ رکےت وہےئ ےچین دےئ ےئگ رس رگویمن وک یقشم احفصب ںیم لمکم

وجاباب ےک رپوچن اجچنصخشت رکےک ےنھکیس ےک

1۔ارپایہبذباس

رکبا۔

لمع وک راکیرد رکںی با ااستکب اک راکیرد

2۔ابذر ایہبذباس

. https://www.youtube.com/watch?v:ohkGFGCvSCy
http://www.youtube.com/watch?v:siDVtYyRGM
http://www.youtube.com/watch?v:ECSrysfSWNB

3۔ ابذر ایہبذباس رسوس

1۔اہمرب یک اصتوری دھکی رک یقشم احفصب رپ لیصفت وھکل۔

امشر

امہ ااستکیب صالںیتیح

امہ /ہتفہ

صخشت /دقر امیپیئ

ااستکیب رسرگیم

ربمن
02

اتسگ دورسا باب 2۔رظنبایت وایل بال ۔
ہتفہ

03

1۔وایل بال یک بارخی

صالج اکر یک دمدےس دریس اتکب ںیم وایل بال یک اہمرںیت ھجمس رک یقشم احفصب ںیم اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک وجاباب ےک
دےئ ےئگ رسرگ ویمن وک لمکم رکبا ۔

رپوچن یک صخشت رک ےکےنھکیس ےک لمع وک راکیرد

2۔ وایل بال یک دیماین امیپشئ ۔

1۔وایل لیھک ےک دیمان یک وصتری چنیھک رک امیپشئ وک درج رکبا اور دیماینخطوط ےک

3۔وایل لیھک ںیم اامعتسل وہےن واےل ولارامب

بام اھجمسبا۔

با ساامن ۔
4۔وایل بال لیھک ےک وقادئ با اوصل

2۔ یقشم ہحفص ںیم وایل باللیھک ےک باچن اوصل ںی۔
3۔وصتری ںیم د بئے ےئگ وایل بال لیھک ےک ولارامب با ساامن ےک بام ںی۔

اتسگ اک

باب  2یلمع با اہیک

دنمرہج دلی دےئ ےئگ کنل اک اامعتسل رکےت وہےئ اہیک لیھک ےک اہمروتن اک وبذوی

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دے رک وجاباب ےک

رسیتا ہتفہ

1۔اہیک اکٹس وک اقوب ںیم رانھک ۔ڑکپبا اور ڑھکے

اشمدہہ رکےک ےچین دےئ ےئگ رسرگویمن وک یقشم احفصب ںیم لمکم رکبا۔

احفصب یک اجچن رکےکےنھکیس ےک لمع وک راکیرد رکںی

وہبا ۔

https://www.youtube.com/watch?v=QHSWZZPNZY
https://www.youtube.com/watch?v=VM7LSxXGfDo
https://www.youtube.com/watch?v=Zzj9TXynSo

ینعی ااستکب وک راکیرد رکبا۔

2۔اڈنینی دربلینگ اور اونپ درلی۔
ھک
3۔دیسےھ د ھنلنا با PUSHاور دیسےھ رانک
STOP
4۔برابر وایل با وتماری باس

رکںی۔

یقشم احفصب ںیم اہیک لیھک ےک اہمروتن ےک اصتوری دھکی رک۔اہمروتن یک لیصفت
وھکل۔

04

اتسگ وچاھت باب 03۔رظنبایت اہیک
ہتفہ

1۔اہیک لیھک یک بارخی۔
2۔اھبرب ںیم اہیک لیھک یک رتیق اوسکپمل ولیھکن

اصتوری دھکی رک اہیک لیھک ےک اہمروتن ےک بام ےئھکل ۔
صالج اکر دمد ےس دتریسی اتکب ںیم اہیک لیھک ےک اہمروتن وک ھجمس رک دنمرہج دلی

اسابذہ یقشم احفصب وچبن وک دےئ رک وجباب وک ےتیل

دےئ ےئگ رسرگویمن وک یقشم احفصب ںیم لمکم رکبا ۔

وہےئ ان یک اجچن رکےک ےھکیس ےئگ لمع وک راکیرد

1۔اہیک لیھک ےک دیمان اک رہبق چنیھک رک امیپ شئ درج رکبا اور خطوط /النئ ےک بام

رکںی ۔ینعی ااستکب وک راکیرد رکںی۔

امشر

امہ /ہتفہ

امہ ااستکیب صالںیتیح

ااستکیب رسرگیم

ربمن
ںیم اھبرب یک اکر رکدیگ۔

اھجمسبا۔

3۔اہیک لیھکےک دیمان یک امیپشئ اور ولارامب

2۔ یقشم احفصب ںیم اہیک لیھک ےک باچن اوصل ںی۔

ینعی ومعیم ساامن ۔

3۔اصتوری ںیم دےئ ےئگ اہیکلیھک ےک ولارامب ینعی ساامن ےک بام ںی۔

4۔لیھک ےک اوصل /وقانین

صخشت /دقر امیپیئ

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ1-
امجعت VIIIمتشہ
طالب ملع اک بام-:

امہ /ہتفہ -:اتسگ الہپہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن-:

1۔امسجین میلعت ےس وہےن واےل وفادئ یک رہفست ایتر رکںی۔
 1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 8۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ک
2۔ ھالروین ےک اصتوری دھکی رک ان ےک بام اور لیھک وک درج رکںی۔

ک
ھالری اک بام-:؟

ک
ھالری اک بام-:؟

ک
ھالری اک بام-:؟

ک
ھالری اک بام-:؟

ک
ھالری اک بام-:؟

ک
ھالری اک بام-:؟

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ2-

امجعت VIIIمتشہ
طالب ملع اک بام-:
1۔وایل بال لیھک ںیم ارپ اہڈنی باس اہمرب یک وصتری دھکی رک لیصفت وھکل؟
Aوموقف
1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہ /ہتفہ -:اتسگ الہپہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن-:

ب
Bااظتنیم  /ا کسی ویکنش باس اور رسوسی انشکی ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Cااتتخیم مہ ا گنہ  /افول رھتو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
II۔وایل بال لیھک ںیم ارپ اہڈنی باس اہمرب یک وصتری دھکی رک لیصفت وھکل؟

1۔وموفف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ب
2۔ ااظتنیم /ا کسی ویکنش باس رسوبگ انشکی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 3۔ااتتخیم  /افول رھتو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ3-

امجعت VIIIمتشہ
طالب ملع اک بام-:

ومضمن -:امسجاینب

1۔ دتریسی اتکب ںیم ےس وایل بال لیھک ےک دیمان اک رہبق چنیھک رک وصتری/امیپشئ ھکل رک خطوط /النئ ےک باموھکل؟

امہ /ہتفہ -:اتسگ ۔دورساہتفہ
رول ربمن-:

2۔وصتری ںیم دےئ ےئگ وایل بال لیھک ےک ولارامب  /ساامن ےک بام وھکل؟
دنیگ-:

اجل /بئت-:

ابینینا-:

ک
ھیئے /وپل

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ4-

امجعت VIIIمتشہ
طالب ملع اک بام-:

 -:1اہیک لیھک ںیم اہمرب یک وصتری دھکی رک اہمرب یک لیصفت وھکل؟
1۔ڑکپ با اقوب ںیم رانھک۔
2۔احلب
3۔دنیگ یک احلب۔
4۔ااظتنم۔
5۔ااتتخم ۔

امہ /ہتفہ -:اتسگ ۔رسیتاہتفہ

ومضمن -:امسجاینب
رول ربمن-:

II۔اہیکلیھک یک اہمرب یک وصتری دھکی رک اہمرب یک لیصفت وھکل؟

1۔ڑکپ با اقوب ںیم رانھک۔
2۔احلب
3۔دنیگ یک احلب۔
4۔ااظتنم۔
5۔ااتتخم ۔

III۔درج دلی ںیم دےئ ےئگ اصتوری وک دھکی رک اخیل وہگجن ںیم اہیک لیھک یک اہمروتن ےک بام وھکل؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

سال 2021-22اک ابتمدل یمیلعت وصنمہب
یقشم رپہچ5-

امجعت VIIIمتشہ
طالب ملع اک بام-:

ومضمن -:امسجاینب

I۔اہیک لیھک ےک دیمان یک وصتری چنیھک رک امیپشئ وھکل۔اور اگل اگل خطوط  /النئ باومن وک درج رکںی ۔

امہ /ہتفہ -:اتسگ ۔وچاھتہتفہ
رول ربمن-:

II۔اہیکلیھک ںیم اامعتسل وہےن واےل ابیناہ عالمت  /وارگین اکرد ےک بارے ںیم اھجمسںیئ۔
اکرد اک ربگ

اہیک لیھک ںیم ابیناہ عالمت یک لیصفت

ہرا اکرد
بنال اکرد
الل اکرد
III۔وصتری ںیم دےئ ےئگ اہیک لیھک ےک ولارامب  /ساامن ےک قلعت ےسرصتخم ونب ںی ۔
1۔اہیک اکٹس:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
2۔اہیک دنیگ -:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

